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I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 73/2016.
(III. 31.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki az Ifjúság Utcai Óvoda (4027 Debrecen,
Ifjúság utca 4.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, mivel az intézmény magasabb
vezetőjének 5 éves megbízása 2016. július 31. napjával lejár.
A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán 2016.
április 4. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől
számított 30 nap) 2016. május 4. napján járt le.
A pályázati kiírás – megfelelve a jogszabályi előírásoknak – a www.debrecen.hu honlapon és az Új
Városháza hirdetőtábláján is megjelent, valamint közzététel céljából az Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége részére is megküldésre került.
Az Ifjúság Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a benyújtási határidőre egy
pályázó, az óvoda jelenlegi vezetője, Haba Lajosné nyújtotta be pályázatát.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. §-a és a 83. § (3)-(4)
bekezdései, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 189191. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
20/A. § (6) bekezdése és a 23. § (1)-(3) bekezdései, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése, a 23. §-a és a 25. §-a együttesen szabályozzák.
Az Nkt. 83. § (4) bekezdésében meghatározott szervek, testületek közül az intézmény alkalmazotti
közössége és a szülői szervezet nyilvánított véleményt arról, hogy támogatja-e a pályázó magasabb
vezetői megbízását.
Az EMMI rendelet 189. § (8) bekezdése alapján az intézményben működő szakmai
munkaközösségek írásban véleményt alkottak a pályázatról.
A nevelőtestület az EMMI rendelet 189. § (2) bekezdése és 190. § (2) bekezdése alapján véleményt
nyilvánított a pályázat részeként benyújtott vezetési programról, továbbá szavazott a pályázó
intézményvezetésre vonatkozó programjáról és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseiről.
A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése értelmében a pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a
nevelőtestület mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar
illetékes területi szerve is, mely nem kívánt élni ezzel a jogával.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság is meghallgatja. A Közgyűlés – a 4/2009.
(II. 26.) Ö.h-val – az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot jelölte ki a szakértői bizottsági
feladatok ellátására, amely 2016. május 17. napján meghallgatta a pályázót.
A köznevelési intézmények vonatkozásban az intézményvezetői pótlék mértékét az Nkt. 8.
melléklete tartalmazza, melynek alsó határát az illetményalap 40%-ában, felső határát 80%-ában
határozza meg.

A fentiek alapján a vezetői megbízásban meg kell állapítani a magasabb vezető intézményvezetői
pótlékának mértékét.
II.
Haba Lajosné belső pályázó, az intézmény jelenlegi vezetője.
1981-ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónői oklevelet kapott. 1997-ben a
Budapesti Tanítóképző Főiskolán óvodai menedzser oklevelet szerzett.
1977 óta dolgozik az Ifjúság Utcai Óvodában, 1996 óta óvodavezetőként irányítja az intézményt,
majd 1998-ban az óvodai gazdasági egység vezetésére kapott megbízást. 2001-ben Debrecen Város
Közoktatásáért díjban, 2009-ben munkájának elismeréseként főtanácsosi címben részesült.
Haba Lajosnénak a „Pedagógus II.” fokozat 14 fizetési kategóriájában a garantált illetménye 342
867 Ft, magasabb vezetői illetménypótléka 85 717 Ft, munkaközösség-vezetői pótléka 8 572 Ft,
illetménye jelenleg mindösszesen (a kerekítés szabályait alkalmazva) 437 200 Ft.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.
A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
Jelen előterjesztésben az egyes véleményezésre jogosult szervek, testületek összegzett
véleményének ismertetésére kerül sor. A vélemények teljes szövege megtekinthető DMJV
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
1. A szülői szervezet összegzett véleménye:
„Haba Lajosné pályázata szakmai programja jól olvasható, tagolása világos, könnyen követhető,
logikus felépítésű.
Haba Lajosné több mint 20 éves vezetői múlttal rendelkezik, így az előző években megszerzett
tapasztalataira, ismereteire építi fel pályázatát, mely biztosítja a magas színvonalú nevelőmunka
folytonosságát. Az intézmény és a tagintézmények fenntarthatóságával, az anyagi lehetőségekkel
tisztában van.
A szülők számára a legfontosabb, hogy gyermekeiket nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben, jól
felkészült, képzett pedagógusok gondozzák, fejlesszék egyéni képességeiknek megfelelően.
Szimpatikus, hogy az óvodavezető támogatja az egyes tagintézményekben kialakított
szokásrendszert, a hagyományok ápolását évről-évre, így minden közösségnek megmaradt a saját
arculata, melyek mégis egy közös norma- és szabályrendszerre épülve egységes szervezetként
működnek.
Gyermekközpontú szemléletét az is alátámasztja, hogy kiemelten fontosnak tartja a családokkal
való kapcsolattartást.
Haba Lajosnét lelkiismeretes, segítőkész, határozott és lelkes vezetőnek ismertük meg, emberi
magatartása, személyisége, szakmai felkészültsége biztosíték az óvodák összehangolt, eredményes
munkájához.

Mindezek figyelembevételével a benyújtott vezetői pályázatot támogatjuk, a kitűzött célokkal
egyetértünk, a feladatokat a gyakorlatban megvalósíthatónak tartjuk.”
2. A szakmai munkaközösségek összegzett véleménye:
„Haba Lajosné pályázata helyzetelemzésre épülő reális célokat fogalmaz meg, mely célok feladatait
átgondoltan tagolja rövid, közép- és hosszútávra.
A pályázó mind a négy intézmény sajátosságaival tisztában van, támogatja a szakmai autonómiát.
A 2015. augusztus 01-én történt szervezeti változásokat követően a tagintézmények megőrizték az
egyéni arculatukat, s ennek megfelelően működtek a munkaközösségek:
- Bajcsy-Zsilinszky Utcai Tagintézményben az „Egyéni képességfejlesztés” Munkaközösség.
- Hétszínvirág Tagintézményben a „Génius Tehetségfejlesztés” Munkaközösség, a „Csiribiri
Komplex Vizuális Tevékenységek” Munkaközössége.
- Szoboszlói Úti Tagintézményben a „Környezet- és természetvédelmi” Munkaközösség, a Zöld
Óvoda örökös cím elnyeréséért.
Haba Lajosné a munkaközösségek szerepét különösen fontosnak tartja az intézményi önértékelésben
és épít támogató szakmai segítségükre.
A pályázat pozitívuma a szakmai kultúra gazdagítása, az egészséges nevelés iránti szemlélet
erősítése és a szakmai megújulás iránti nyitottság ösztönzése.
Munkaközösségeink tagjai a vezetői pályázatban foglaltakkal egyetértenek, megvalósításában
aktívan részt vállalnak.”
3. A nevelőtestület összegzett véleménye:
„Haba Lajosné pályázata jól áttekinthető, lényegre törő. Táblázatai egyértelműen megmutatják a
célokat és a feladatokat rövid, közép- és hosszú távon egyaránt. A pályázó vezetői hitvallása a
pályázat egészén végigvonul, tükrözi pozitív személyiségét, gyermekszeretetét, szakmai
elhivatottságát.
Az óvodavezető a törvényes megfelelés mellett tisztán látja a helyzetelemzésből adódó nevelésiműködési feladatokat. Reális célokat fogalmaz meg, amelyben az óvodai működés minden területére
kiterjedő stratégiai és operatív cél/feladat- megjelölésekkel kívánja biztosítani az egyes intézmények
eredményeit, hagyományait, fejlesztendő lehetőségeit. Vezetői pályázatában világosan
megfogalmazza pedagógiai hitvallását, gyermekközpontúságát a nevelés minden területén.
Elismerően szól a Hétszínvirág Tagintézményben folyó gyógytestnevelő munkáról és az
intézményekben működő tehetséggondozás formáiról (ovi foci, floorball, kézműves műhely, zeneovi,
úszás stb.).
Nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű gyermekek védelmére, hátrányaik csökkentésére, a
gyermeki jogok érvényre juttatására, csak úgy, mint a különös bánásmódot igénylő gyermekek
nevelésére, fejlesztésére, mindenek felett álló érdekeik biztosítására.
A pályázó sokrétű tapasztalattal rendelkezik, rendkívül innovatív szemléletű, a pedagógiai munka
széles körű ismerete jellemzi munkásságát. Rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez,
követelményekhez, szülői-társadalmi elvárásokhoz egyaránt. Kapcsolatrendszerét folyamatosan

építi, fejleszti, amely vezetői munkája hatékonyságát nagymértékben elősegíti. A munkatársakkal
való kapcsolata a kölcsönös bizalomra épül.
A pályázat egészéből az tűnik ki, hogy a pályázó legfontosabb vezetői célja az egységes, jó szakmai
színvonalú intézmény működtetése.
Emberi rátermettségével, sok éves vezetői tapasztalatával és személyiségével alkalmasnak tartjuk a
magasabb vezetői feladat ellátására. Programját, személyét elfogadjuk és támogatjuk.”
A 2016. május 20-ai nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással döntött a pályázó vezetői
programjáról, melynek eredménye a következő:
Szavazásra jogosult

Szavazott

Érvénytelen
szavazat

Támogatta

Elutasította

48 fő

45 fő

0 db

44 fő (98%)

1 fő (2%)

4. Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2016. május 20-ai alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség nyílt szavazással
nyilvánított véleményt a pályázó vezetői megbízásáról, melynek eredménye a következő:
Szavazásra jogosult

Szavazott

Támogatta

Elutasította

118 fő

113 fő

113 fő (100%)

0 fő (0%)

5. A Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar megyei szervezete a vezetői programmal kapcsolatban
nem kívánt véleményt nyilvánítani.
6. A szakértői bizottság véleménye:
„A vezetői program tükrözteti a pályázó pedagógiai szemléletét, céltudatosságát, rálátását az
összevont intézmények sajátosságaira, erőforrásaira, az ebből adódó szakmai és működtetéssel
összefüggő feladataira.
Több évtizedes vezetői tapasztalatából adódóan széles körű információval rendelkezik az irányítása
alá tartozó óvodák hagyományairól és jelenlegi helyzetéről, melyre tudatosan épít a további
feladatok meghatározásában. Számba veszi a köznevelésben megújuló, kibővülő és a fenntartói
elvárásokat. A rövid-, közép- és hosszútávú célok kitűzésénél erre építkezik, a lehetőségek és helyi
sajátosságok ismeretében reálisan határozza meg 5 évre szóló feladatait a szakmával és a
működéssel összefüggésben.
Pályázatában nagy figyelmet fordít az összevont intézmények helyzetértékelésére, az óvodák
közösségének egységes pedagógiai szemléletére, annak stabilizálására, a nagy létszámú szakmai
nevelőtestület formálásának fejlesztésére, mely alapján differenciáltan határozza meg a
célkitűzésből adódó feladatait.
Vezetési programjában tükröződik a vezetői kompetencia megléte, szakmai elhivatottsága,
alkalmassága, felelősségérzete magasabb vezetői feladatok ellátására.”
A szakértői bizottság a véleményét 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag fogadta el.

III.
Az Ifjúság Utcai Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárásra
vonatkozó teljes iratanyag megtekinthető DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
A fentiekben ismertetett testületi véleményekre is figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé
döntéshozatalra az Ifjúság Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos
javaslatot.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. § 2.
pontja, a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, a 83. § (2) bekezdés f) pontja és a 8.
melléklete, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)–(3) bekezdése, valamint a 326/2013. (VII. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 73/2016. (III. 31.) határozatban
foglaltakra
1./ megbízza Haba Lajosnét, az Ifjúság Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett
óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31.
napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával, és intézményvezetői pótlékát az
illetményalap 50%-ában határozza meg.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. június 6.

dr. Papp László
polgármester

